
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zakup i dostawa symulatorów maszyn do pozyskania drewna oraz drona w ramach realizacji
projektu pn. „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH IM.STANISŁAWA
MORAWSKIEGO W BRYNKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277877300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Park 4

1.5.2.) Miejscowość: Brynek

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-690

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 297522300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zakupy.projekt@tlbrynek.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tlbrynek.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa symulatorów maszyn do pozyskania drewna oraz drona w ramach realizacji
projektu pn. „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14bbb68d-0051-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00223517/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-07 13:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00039186/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 symulatory maszyn leśnych oraz dron z kamerą multispektralną

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie publiczne współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153954/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P 3/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 353260,95
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im.
Stanisława Morawskiego w Brynku fabrycznie nowych, zakupionych w oficjalnym kanale
sprzedaży producenta na rynek Polski lub UE, wyprodukowanych w roku 2020 lub 2021, nie
przewidzianych przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, wolnych od wad
fizycznych i prawnych, sprawnych technicznie, nieuszkodzonych, kompletnych i gotowych do
użytku, zgodnie z ich przeznaczeniem symulatorów maszyn do pozyskania drewna:
1) Symulator maszyn do pozyskania drewna z oprogramowaniem - stanowiskowy (1 szt.)
2) Symulator maszyn do pozyskania drewna z oprogramowaniem - przenośny (1 szt.)
1. Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego, wniesienie, montaż, instalację
oraz uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu wyprodukowanego w roku 2020 lub 2021. 
2. Dostawa sprzętu powinna zawierać komplet dokumentacji i instrukcji, karty gwarancyjne,
niewyłączone i ograniczone czasowo licencje sporządzone w języku polskim na dostarczone
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oprogramowanie, listę numerów seryjnych i numerów produktu dostawy, wszystkie akcesoria i
kable niezbędne do montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu instalacji (tj. na terenie szkoły).
Dopuszcza się wskazanie i udostępnienie bezpłatnie serwisu internetowego z aktualną
dokumentacją i instrukcjami, o ile skorzystanie z nich przez Zamawiającego nie będzie związane
z ponoszeniem przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów.
3. Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta,
oznakowanych etykietami zawierającymi: rodzaj i nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta
oraz numer fabryczny. 
4. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy
uwzględniając godziny pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego
rozpakowaniu, instalacji oraz uruchomieniu w celu stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub
braków w dostawie.
6. Uszkodzony lub brakujący sprzęt Wykonawca dostarczy na koszt własny najpóźniej w
kolejnym dniu roboczym.
7. Zamawiający wymaga udzielenia min. 2 lat gwarancji jakości na przedmiot zamówienia licząc
od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za
wydłużenie okresu gwarancji zgodnie z kryterium opisanym w rozdz. XVIII.
8. Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy sprzętu w
terminie max. 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki/awarii. Przez pojęcie „naprawa”
Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej
funkcjonalności sprzętu. Szczegóły dotyczące gwarancji doprecyzowane zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
9. W okresie gwarancyjnym koszty serwisów/przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34152000-7 - Symulatory szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 315853,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im.
Stanisława Morawskiego w Brynku fabrycznie nowego, zakupionego w oficjalnym kanale
sprzedaży producenta na rynek polski lub UE, wyprodukowanego w roku 2020 lub 2021, nie
będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, nie przewidzianego przez producenta
do wycofania z produkcji lub sprzedaży, wolnego od wad fizycznych i prawnych, sprawnego
technicznie, nieuszkodzonego, kompletnego i gotowego do użytku, zgodnie z przeznaczeniem:
drona z osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie zdjęć multispektralnych
lub:
dwóch dronów - jedne wyposażony w kamerę multispektralną, drugi w kamerę video.

1. Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego, wniesienie, montaż, instalację
oraz uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu wyprodukowanego w roku 2020 lub 2021. 
2. Dostawa sprzętu powinna zawierać komplet dokumentacji i instrukcji, karty gwarancyjne,
niewyłączone i ograniczone czasowo licencje sporządzone w języku polskim na dostarczone
oprogramowanie, listę numerów seryjnych i numerów produktu dostawy, wszystkie akcesoria i
kable niezbędne do montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu instalacji (tj. na terenie szkoły).
Dopuszcza się wskazanie i udostępnienie bezpłatnie serwisu internetowego z aktualną
dokumentacją i instrukcjami, o ile skorzystanie z nich przez Zamawiającego nie będzie związane
z ponoszeniem przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów.
3. Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta,
oznakowanych etykietami zawierającymi: rodzaj i nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta
oraz numer fabryczny. 
4. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy
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uwzględniając godziny pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego
rozpakowaniu, instalacji oraz uruchomieniu w celu stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub
braków w dostawie.
6. Uszkodzony lub brakujący sprzęt Wykonawca dostarczy na koszt własny najpóźniej w
kolejnym dniu roboczym.
7. Zamawiający wymaga udzielenia min. 2 lat gwarancji jakości na przedmiot zamówienia licząc
od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za
wydłużenie okresu gwarancji zgodnie z kryterium opisanym w rozdz. XVIII.
8. Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy sprzętu w
terminie max. 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki/awarii. Przez pojęcie „naprawa”
Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej
funkcjonalności sprzętu. Szczegóły dotyczące gwarancji doprecyzowane zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
9. W okresie gwarancyjnym koszty serwisów/przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34711200-6 - Bezzałogowe statki powietrzne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów

4.5.5.) Wartość części: 37407,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 396060,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 396060,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 396060,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arcon Polska Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5212039736

7.3.3) Ulica: Baletowa 14

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-867

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 369060,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-06

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50121,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50121,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50121,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NaviGate sp. z.o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 679-310-91-71

7.3.3) Ulica: Wadowicka 8A

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-415

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50121,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-06
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